
Strana 1 (celkem 1) 

 ☐ Pracovní návodka ☐ Pracovní instrukce ☐ Formulář ☒ Jiné EP/Word/PVIMS/03 

   Název: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA Umístění: IMS 

☒  Řízený dokument platí    od:  11.12.2017 Vypracoval: 
Ing. Milan Jelínek 

Schválil: 
Ing. Miloslav Pavlas ☐  Dočasný dokument platí od:   do:  

 

ŠD/Word/PVIMS/02 

 
Společnost KOVOLIS HEDVIKOV a.s. v lokalitě Třemošnice-Hedvikov a Ronov nad Doubravou usiluje o 
snižování přímých i nepřímých vlivů vlastních podnikatelských aktivit na životní prostředí. Vedení 
společnosti s vědomím odpovědnosti vůči životnímu prostředí a zejména své polohy obklopené Národní 
přírodní rezervací Lichnice – Kaňkovy hory a lokality na břehu řeky Doubravy vydává tuto  
 
 

ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKU:  
 
 
Cílem akciové společnosti je dosáhnout a udržovat v oblasti ochrany životního prostředí takové úrovně 
řídící a organizační činnosti, která dovolí minimalizovat rizika naší průmyslové činnosti na životní 
prostředí, a která se kladně projeví v kvalitě produkce a v úrovni bezpečnosti práce. 
Systémovým přístupem k ochraně životního prostředí chce KOVOLIS HEDVIKOV a.s. dosáhnout 
zlepšování životních podmínek ve svém okolí, kterého se průmyslová činnost bezprostředně dotýká. 

a) Přestože zadané limity jsou vůči celostátním výrazně sníženy kvůli poloze uprostřed Národní 
přírodní rezervace, dosahováním výrazně nižších hodnot emisí do ovzduší. 

b) snižováním významnosti environmentálních aspektů, dodržování závazných povinností a 
přijímání opatření k identifikovaným rizikům a příležitostem, 

c) uplatňováním principu prevence ve vztahu k produkci odpadů a šetření energií, 
d) zlepšením pracovního prostředí, 
e) posilováním vzájemné informovanosti mezi vedením společnosti, zaměstnanci, zákazníky, 

veřejností a jinými zúčastněnými stranami. 
 
 

VEDENÍ KOVOLIS HEDVIKOV a.s. SE NA PODPORU UVEDENÉ POLITIKY ZAVAZUJE: 
➢ k přijetí odpovědnosti a poskytování zdrojů pro naplňování této environmentální politiky 
➢ k ochraně životního prostředí včetně prevence znečištění  
➢ dodržovat právní a jiné požadavky a dohodnuté závazné povinnosti zainteresovaných stran 
➢ neustále zlepšovat systém environmentálního managementu pro zvýšení environmentální 

výkonosti 
 
 

VEDENÍ KOVOLIS HEDVIKOV a.s. OČEKÁVÁ OD ZAMĚSTNANCŮ: 
➢ dodržování postupů stanovených v dokumentaci systému IMS, 
➢ přijetí osobní odpovědnosti za životní prostředí při plnění svých úkolů spočívající v dodržování 

standardů a předcházení problémů, 
➢ maximální osobní angažovanost k podávání námětů ke snížení dopadů činností firmy na životní 

prostředí. 
 
 

Environmentální politika je součástí systému IMS a v rámci tohoto systému je dokumentována, 
implementována a udržována. 
 

Pravidelné přezkoumávání a aktualizace environmentální politiky probíhá v rámci procesu 
přezkoumávání systému environmentálního managementu vrcholovým vedením společnosti jednou 
ročně. 


